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Vize meziobecní spolupráce 
 
Obce na Židlochovicku již v minulosti spolupracovaly a v současnosti se jim spolupráci nejen daří 
udržet, ale i prohlubovat a posunovat dále. Školy v regionu aktivně kooperují v oblasti projektové a 
dotační činnosti a společně využívají služeb, které by si každá zvlášť nemohly dovolit. Obce společně 
zajišťují sběr biologicky rozložitelného odpadu v souladu s aktuální legislativou a spolupracují při 
informování občanů, firem a institucí jakožto producentů odpadu. V oblasti sociálních služeb 
pokračuje komunitní plánování. V souvislosti s demografickým stárnutím populace a změnami ve 
společnosti obce společně řeší péči o seniory a sociálně vyloučené občany. Všeobecná informovanost 
o sociálních službách přispívá k jejich zefektivnění. V rámci rodinné politiky obce spolupracují na 
budování identity regionu, podporují smysluplné trávení volného času a v neposlední řadě se věnují 
problematice bezpečného pohybu a prostoru v rámci svého území. Židlochovicko je tedy příjemné 
místo pro život všech členů rodiny (děti, rodiče, prarodiče). 
 
Struktura návrhové části: 
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1. Školství a předškolní vzdělávání 
 
PŘEHLED: 
 
Problémový okruh 1: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (indikátor: Počet škol využívajících 
ostatní pedagogické pracovníky) 

- Cíl 1.1: Zřídit v rámci SO třídu v každém ročníku pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami (indikátor: Počet tříd pro žáky se SVP) 

- Cíl 1.2: Realizovat pravidelná setkávání pedagogických pracovníků v oblasti školství v rámci 
správního obvodu Židlochovice s rodiči žáků jednotlivých škol, představiteli obcí a 
veřejností (indikátor: Počet setkání pedagogických pracovníků v oblasti školství s rodiči 
žáků/rok) 

- Cíl 1.3: Zajistit mzdové prostředky na asistenty pedagoga, výchovné poradce, školní 
psychology (indikátor: Počet pracovníků na daných pozicích) 

Problémový okruh 2: Spolupráce na získávání prostředků z dotačních titulů EU (indikátor: Počet 
zapojených škol do projektů) 

- Cíl 2.1: Realizovat společný projekt v rámci SO zaměřený na zavádění moderní techniky a 
metod do výuky (indikátor: Počet projektů, do kterých je zapojeno více škol) 

Problémový okruh 3: Spolupráce v oblasti právních služeb (indikátor: Počet škol využívajících 
společné právní služby) 

- Cíl 3.1: Realizovat poradenské pracoviště právních služeb/zajistit společné právní služby 
pro školská zařízení v rámci SO (indikátor: Počet poskytnutých hodin právní poradny pro 
školská zařízení v rámci správního obvodu) 

Problémový okruh 4: Setkávání pracovníků v oblasti školství v rámci správního obvodu (indikátor: 
Počet setkání za rok) 
Cíl 4.1: Realizovat pravidelná setkávání pedagogických pracovníků v oblasti školství v rámci 
správního obvodu Židlochovice (indikátor: Počet setkání za rok) 
 

1.1. Problémový okruh č. 1: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Věcné argumenty 
 
Problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se ve stále větší míře jeví jako zásadní 
problém všech školských zařízení, v předcházejících letech se tato problematika týkala převážně 
základních škol, ale v posledních 3 letech se tato problematika stále více týká i dětí v mateřských 
školách. 
 
Dítětem nebo žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí dítě nebo žák se zrakovým, 
sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením, s vadami řeči, s více vadami, s lékařskou 
diagnózou autismus, se specifickými poruchami učení nebo chování, dítě nebo žák zdravotně 
postižený z důvodu dlouhodobé nebo chronické nemoci, u kterého byly speciální vzdělávací potřeby 
zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a jejich rozsah a závažnost 
opravňuje žáka k zařazení do režimu speciálního vzdělávání a čerpání navýšených finančních 
prostředků. 
 
Speciální vzdělávací potřeby žáků jsou zajišťovány formou individuální integrace nebo formou 
skupinové integrace nebo ve škole samostatně určené pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Vzdělávání individuálně integrovaného žáka se uskutečňuje podle individuálního 
vzdělávacího programu. 
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Individuální integrací žáka se rozumí:  
a) jeho vzdělávání ve třídě mateřské školy a základní školy, která není samostatně určena pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami při současném zajištění odpovídajících vzdělávacích podmínek a 
nezbytné speciálně pedagogické nebo psychologické péče  
b) jeho vzdělávání ve třídě speciální školy samostatně určené pro žáky s jiným druhem nebo stupněm 
postižení 
 
Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka ve speciální třídě nebo specializované třídě. V 
některých vyučovacích předmětech se žáci mohou vzdělávat společně s ostatními žáky školy a v rámci 
svých možností jsou zapojeni do všech aktivit mimo vyučování. 
 
Ekonomické aspekty: Krajský úřad poskytne škole finanční prostředky na příplatek na nezbytné 
zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb v případě, že 
speciálně pedagogické a psychologické vyšetření žáka provede pedagogicko-psychologická poradna 
nebo speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče. 
 
Krajský úřad  posoudí oprávněnost ekonomických požadavků školy zpracovaných na základě návrhu 
poradenského zařízení a vyjádřených v individuálním vzdělávacím programu žáka. Výše příplatku je 
stanovena individuálně podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka, rozsahu poskytované péče a s 
ohledem na odbornou a ekonomickou náročnost výuky v jednotlivých ročnících školy. 
 
Příplatek je určen na mzdové prostředky pedagogů a dalších pracovníků podílejících se na práci se 
žákem, na nákup potřebných speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pomůcek, 
případně na jejich zapůjčení na základě písemné smlouvy. 
 
Počet žáků se speciálnímu vzdělávacími potřebami  roste a s tím i finanční nároky na školská zařízení, 
dále je pak pro školy velmi důležité další vzdělávání pedagogů v oblastech této problematiky a 
zejména zásadní je problematika asistentů pedagoga. 
 
Asistent pedagoga je pro pedagogy žáků se zdravotním postižením, nejedná se tedy o osobního 
asistenta žáka. Tabulka jasně ukazuje, že práci asistentů pedagoga vykonávají pouze ženy, což je 
zapříčiněno velmi nízkým platovým ohodnocením této práce a většinou kráceným pracovním 
úvazkem. Správní obvod vykazuje pouze jednoho psychologa a jednoho speciálního pedagoga, což je 
nedostačují a do budoucna je nutné tuto situaci řešit. Počet výchovných poradců je vzhledem 
k celkovému počtu škola žáků sice vyšší nežli počet ostatních speciálních pracovníků, ale i tak je 
nedostačující vzhledem k potřebám škol. 
 

Příčiny problému 
 
V současné době ředitelé školských zařízení, stále více zatěžuje zvětšující se počet žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ve větším počtu se také do škol integrují žáci s různými tělesnými 
postiženími a autisté. 
 
V našem správním obvodu neexistuje žádné školské zařízení, které by se zaměřovalo na vzdělávání 
těchto žáků, bohužel není zřízena ani žádná samostatná speciální třída na některé ze spádových škol. 
Vzhledem k náročnosti dopravy do krajského města, zejména u malých dětí,  není pro rodiče možné 
každodenní dojíždění do  speciálních škol či tříd. 
 
Na velmi špatné úrovní je také  finanční ohodnocení této poměrně náročné práce. U asistentů 
pedagoga se jedná o výrazně nízké ohodnocení v platové třídě 6. 
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Důležité je také další vzdělávání pedagogů, kteří se věnují této problematice, nedostatečné finanční 
prostředky na DVPP a náklady na zastupování těchto pedagogů při jejich účasti na dalším vzdělávání, 
mohou být příčinou , že ředitelé nebudou podporovat tento směr vzdělávání, vzhledem k nákladům 
na něž nemají finanční prostředky od státu a zřizovatelé hradí vysoké náklady na provoz školského 
zařízení již nechtějí dofinancovávat problematiku vzdělávání pedagogů. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
V případě, že nedojde k zásadnímu posunu ze strany státu při řešení této problematiky, začnou 
školská zařízení ustupovat od integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dále nebudou 
zaměstnávat asistenty pedagoga. Důsledkem pak bude, že k těmto žáků nebude přistupováno dle 
jejich potřeb, individuálně, nedojde k jejich přirozenému rozvoji v rámci jejich možností, které by byly 
možné v případě využití náležitých metod při odborné práci s nimi. 
 
Komunikace mezi školským zařízením a rodiči může být vážně narušena, rodič nechápe omezené 
možnosti školského zařízení a bude ji vnímat spíše jako neochotu pomoci jeho dítěti. Při celkovém 
neřešení dané problematiky bude poškozen zejména žák, ale i pověst školského zařízení, které může 
být i postiženo zřizovatelem. 
 

Problémový okruh 1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

Cíl 1.1 Zřídit v rámci SO třídu v každém ročníku pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Popis cíle Na území ORP Židlochovice je zřízeno 19 základních škol.  V každé ze škol jsou 
vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.  V některých školách 
také pracuje asistent pedagoga. Cílem je zřídit v rámci SO v každém ročníku 
minimálně jednu třídu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Třídy by měly vzniknout na školách s 1. a 2. stupněm.  

Hlavní opatření A.1 Právní analýza  

 zpracování právního rozboru dle školského zákona  

 zpracování možností řešení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v souladu s platnou legislativou 

 zpracování návrhu společného řešení jednotlivých speciálních tříd 

 nastavení harmonogramu postupného zakládání tříd pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

A.2 Ekonomická analýza 

 rozbor ekonomických nákladů na otevření tříd pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 zpracování variant řešení  

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet tříd po žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Správce cíle Martina Bartáková – referent školství SO ORP Židlochovice 

 

Problémový okruh 1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl 1.2 Realizovat pravidelná setkávání pedagogických pracovníků v oblasti školství 
v rámci správního obvodu Židlochovice s rodiči žáků jednotlivých škol, 
představiteli obcí a veřejností 

Popis cíle Spolupráce školy s rodiči, představiteli obcí a veřejností (včetně např. 
volnočasových organizací, středisek volného času a dalších aktérů) je velice 
významná, zejména v případě jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Realizace pravidelných schůzek, kde jsou rodiče, představitelé 
obcí a veřejnost seznamováni s danou problematikou, by vedlo k navázání 
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užších kontaktů se školským zařízením a k větší otevřenosti při řešení 
problému dětí se SVP. Tyto schůzky by měly i osvětový charakter. 

Hlavní opatření A.1 Právní analýza  

 nastavení harmonogramu setkávání  

 nastavení témat  

 zpracování návrhu potřeb za jednotlivá školská zařízení 
 

A.2 Ekonomická analýza 

 rozbor ekonomických nákladů koordinátora těchto schůzek 

 zpracování variant řešení  

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet setkání v rámci správního obvodu 
 

Správce cíle Martina Bartáková – referent školství SO ORP Židlochovice 

 

Problémový okruh 1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

Cíl 1.3 Zajistit mzdové prostředky na asistenty pedagoga, výchovné poradce, školní 
psychology 

Popis cíle Na území ORP Židlochovice je zřízeno celkem 26 školských zařízení (MŠ i ZŠ).  
V každé ze škol jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 
některých školách působí i asistent pedagoga, který je vázán ke konkrétnímu 
žákovi a je hrazen ze státního rozpočtu. Další odborní pracovníci ze státního 
rozpočtu hrazeni nejsou. Zajištěním těchto odborných pracovníků bez 
nutnosti vazby na práci s konkrétním žákem by prospělo ke zkvalitnění výuky 
těchto žáků a k intenzivnější práci s nimi, a to v rámci celé třídy, s možností 
využití na určité období. 

Hlavní opatření A.1 Právní analýza  

 zpracování právního rozboru dle školského zákona a další legislativy 
v oblasti školství 

 zpracování návrhu potřeb za jednotlivá školská zařízení 
A.2 Ekonomická analýza 

 rozbor ekonomických nákladů na tyto pracovní úvazky 

 zpracování variant řešení  

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet asistentů pedagoga, výchovných poradců, školních psychologů 
v rámci SO ORP 

Správce cíle Martina Bartáková – referent školství SO ORP Židlochovice 

 

1.2. Problémový okruh č. 2: Spolupráce na získávání finančních prostředků 
z dotačních titulů EU 

 
Věcné argumenty 
 
Hlavními problémy školství v ORP Židlochovice je zejména závislost na finančních prostředcích ze 
státního rozpočtu a od zřizovatele. Školy některé záležitosti řeší přes dotační tituly (EU, kraj), ale to se 
týká spíše škol větších. Menší školy většinou o dotace nežádají z důvodu administrativní a časové 
náročnosti. Možné riziko těchto projektů je v tom, že financování řeší jen krátkodobě, po skončení 
projektu školy musí hledat jiný zdroj financování. 
 
Výhodou však je, že se v poslední době rozvíjí spolupráce mezi školami, respektive mezi jejich 
zřizovateli. V rámci ORP Židlochovice se jedná o projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání v ORP 
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Židlochovice, který je zastřešen ZŠ v Židlochovicích, která má s projekty již zkušenosti a poskytuje 
organizační a odborné zázemí. 
 
Problémem je i nesnadná situace škol v malých obcích. Tyto školy mohou být ohroženy na existenci 
zejména proto, že bojují s nedostatkem žáků nebo že obec školu dotuje, aby ji udržela. Další potíží 
těchto škol může být nižší kvalita výuky v malotřídkách. I přes vysokou erudovanost pedagogů je 
obtížné vytvořit žákům stejné podmínky pro výuku. 
 
Příčiny problému 
 
Orientace v množství dotačních řízení je poměrně složitá, veškerá agenda je v případě přípravy a 
následné realizace projektu na řediteli a ped. sboru.  Větší školy mimo ped. pracovníků zaměstnávají 
také administrativní  pracovnici (hospodářku), ale je tomu tak pouze u dvou škol, všechny školy 
zaměstnávají účetní, ale to je, co se týče THP zaměstnanců, konečný výčet. Finanční náročnost na 
zpracování a vedení projektů je také pro školy velmi zásadní, nechat si vše zpracovat externí firmou je 
nereálné. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Důsledkem nezapojování se do dotačních titulů z EU může být zaostávání některých škol ve 
vybavenosti tříd, nezavádění moderní techniky a moderních postupů do výuky zejména 
v přírodovědných předmětech a jazykové výuce (výpočetní technika, tablety, interaktivní tabule atd.). 
Z těchto důvodů může poklesnout zájem rodičů o zařazení dítěte do takového školského zařízení, u 
menších škol to může vést až k zániku školy pro malý počet žáků. 
V případě možností čerpaní finančních prostředků z dotací EU na rekonstrukci či přístavbu škol, toto 
nezapojení do čerpání, může vést k chátrání budov školských zařízení a k následnému rušení školy 
z důvodu nevyhovujících technických a hygienických podmínek. 
 

Problémový okruh 2 Spolupráce na získávání prostředků z dotačních titulů EU  

Cíl 2.1 Realizovat společný projekt v rámci SO zaměřený na zavádění moderní 
techniky a metod do výuky 

Popis cíle Hlavními problémy školství v ORP Židlochovice je zejména závislost na 
finančních prostředcích ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Školy některé 
záležitosti řeší přes dotační tituly (EU, kraj), ale to se týká spíše škol větších. 
Menší školy většinou o dotace nežádají z důvodu administrativní a časové 
náročnosti. Možné riziko těchto projektů je v tom, že financování řeší jen 
krátkodobě, po skončení projektu školy musí hledat jiný zdroj financování. 
Realizace společného projektu v rámci SO, v jehož rámci je možné získat 
prostředky na nákup moderní techniky do škol (výpočetní technika, tablety, 
interaktivní tabule, výukové pomůcky - přírodní vědy, jazyková výuka, tělesná 
výuka), pokrýt mzdové prostředky pro pedagogické pracovníky pro práci 
v nadstavbových a zájmových kroužcích v jednotlivých školách a zajistit 
finance pro společného psychologa nebo kariérního poradce, se tedy jeví jako 
vhodná forma spolupráce škol, potažmo obcí jakožto zřizovatelů. 

Hlavní opatření A.1 Právní analýza  

 zpracování právního rozboru dle školského zákona  

 zpracování možností řešení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v souladu s platnou legislativou 

 zpracování návrhu potřeb za jednotlivá školská zařízení 

 nastavení harmonogramu realizace projektu 
A.2 Ekonomická analýza 
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 rozbor ekonomických nákladů na nákup moderní techniky 

 rozbor ekonomických nákladů na mzdové prostředky pro ped. 
pracovníky 

 zpracování variant řešení  

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet zaplacených/vykázaných hodin – pedagogové, psychologové, 
poradci 

 množství zakoupené výpočetní techniky 

Správce cíle Martina Bartáková – referent školství SO Židlochovice, Jana Králová – 
ředitelka ZŠ Židlochovice 

 

1.3. Problémový okruh č. 3: Spolupráce v oblasti právních služeb 
 
Věcné argumenty 
 
Další oblastí, která by byla vhodná k řešení pro ředitele školských zařízení školství v ORP Židlochovice, 
je zejména nedostatečná podpora v oblasti právních služeb. Ředitele škol nemají ve svých rozpočtech 
finanční prostředky na právní služby, vzhledem k tomu, že velmi často řeší pracovně-právní vztahy, 
které jsou ve školství velmi specifické, chybí zde jasná právní podpora ze strany státu. Také v dalších 
oblastech (např. výběrová řízení) potřebují právní poradu.  
Zřizovatelé školských zařízení většinou neposkytují finanční prostředky na hrazení právních služeb, 
pouze u větších měst, kde na městském úřadě pracuje právník, je možné ze strany ředitele požádat o 
právní podporu, ale problematika školství je odlišná od problematiky městského úřadu. 
Ředitelé se obracejí na právníky Jihomoravského krajského úřadu z odboru školství, tato podpora se 
jeví bohužel jako nedostatečná, ředitelé škol potřebují většinou nejen konzultaci, ale i zpracování 
právních analýz a podkladů. 
 
Příčiny problému 
 
Orientace v množství legislativních změn je poměrně složitá a specifická, veškerá agenda je na řediteli 
školského zařízení. Žádné ze školských zařízení nemá ve svém rozpočtu finanční prostředky na úhradu 
právních služeb. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Důsledkem neřešení problému potřeby právních služeb pro ředitele školských zařízení může být 
nekvalitně zpracovaná právní problematika v oblasti pracovně-právních vztahů a nechuť ředitelů 
některými problémy se zabývat z důvodu nejasné legislativy a bez právní podpory. 
Ředitelé školských zařízení také velmi zvažují svoji spolupráci či přímé vedení projektů z různých 
dotačních titulů bez právní podpory, zejména problematika týkající se výběrových řízení je velmi 
komplikovaná. 
 

Problémový okruh 3 Spolupráce v oblasti právních služeb  

Cíl 3.1 Realizovat poradenské pracoviště právních služeb/zajistit společné právní 
služby pro školská zařízení v rámci SO 

Popis cíle Zřízení pracoviště právníka či společné zajištění právních služeb pro školská 
zařízení v rámci správního obvodu Židlochovice se vzhledem k narůstající 
složitosti legislativy v oblasti školství jeví jako jedna z možností efektivní 
spolupráce. Školská zařízení v rámci změn v legislativě považují za zásadní 
nedostatečnou oporu v systému, není jim zajištěna žádná státem garantovaná 
právní podpora.  
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Pracoviště by zajišťovalo pro školská zařízení řešení nestandardních právních 
úkonů z oblasti školství, dále by obecně pro školská zařízení zpracovávalo 
právní dokumentaci. Taktéž by byla organizována setkání ředitelů škol 
s právníkem. 

Hlavní opatření A.1 Právní analýza  

 zpracování právního rozboru dle školského zákona a další legislativy 
v oblasti školství 

 zpracování návrhu dle potřeb za jednotlivá školská zařízení 

 nastavení harmonogramu realizace projektu 
A.2 Ekonomická analýza 

 rozbor ekonomických nákladů na realizaci pracoviště právní poradny 

 rozbor ekonomických nákladů na mzdové prostředky pro právníka 

 zpracování variant řešení  

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet hodin – právník 

Správce cíle Martina Bartáková – referent školství SO Židlochovice 

 

1.4. Problémový okruh č. 4: Setkávání pracovníků v oblasti školství v rámci 
správního obvodu 

 
Věcné argumenty 
 
Setkávání pedagogických pracovníků je významné zejména z hlediska předávání zkušeností a sdílení 
informací. V současnosti probíhají pravidelné porady ředitelů škol, které organizuje referent školství 
na ORP. Dále probíhají dílčí porady v rámci různých projektů, do kterých jsou školy zapojeny, které 
organizuje koordinátor konkrétního projektu. Chybí tematická setkávání pracovníků ve školství (např. 
schůzky k problematice školních družin nebo setkání učitelů jednotlivých předmětů). 
 
Příčiny problému 
 
Pracovníci by uvítali častější tematická setkání a sdílení zkušeností, avšak je potřeba, aby někdo 
setkání organizoval, řídil, sbíral podněty a podobně. Žádný takový koordinátor v území však v 
současnosti není, referent školství v rámci svých možností organizuje porady ředitelů a nemá v rámci 
náplně své práce prostor pro organizaci dalších schůzek. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Nedostatečná výměna zkušeností se může podepsat na skutečnosti, že pracovníci školy stráví 
s řešením problémů více času a vynaloží na řešení více energie, než kdyby docházelo k pravidelným 
setkáváním, kde by si pracovníci předávali informace, sdíleli různá řešení apod. To se potom může 
podepsat na kvalitě výuky a efektivitě pracovníků. 
 

Problémový okruh 4 Setkávání pracovníků v oblasti školství v rámci správního obvodu  

Cíl 4.1 Realizovat pravidelná setkávání pedagogických pracovníků v oblasti školství 
v rámci správního obvodu Židlochovice  

Popis cíle Na území ORP Židlochovice je zřízeno celkem 26 školských zařízení. Ředitelé 
těchto škol se scházejí na pravidelných poradách ředitelů škol správního 
obvodu. Vzhledem k tomu, že na každé ze škol probíhají různé nadstavbové 
aktivity nad běžnou pracovní náplň pedagogů, bylo by vhodné zajistit jejich 
setkávání zejména z důvodu výměny zkušeností.  V rámci správního obvodu 
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by byly vytvořeny 3 -4 skupiny, které by se zaměřovaly na určitou 
problematiku (např. školní jídelny, předškolní výuka v mateřské škole apod.), 
případně i skupiny týkající se jednotlivých předmětů. Pedagogičtí pracovníci 
by tak byli v přímém kontaktu se svými kolegy z ostatních školských zařízení. 
Skupiny by svolával a řídil koordinátor. 

Hlavní opatření A.1 Právní analýza  

 nastavení harmonogramu setkávání skupin 

  nastavení témat skupin 

 zpracování návrhu potřeb za jednotlivá školská zařízení 
 

A.2 Ekonomická analýza 

 rozbor ekonomických nákladů koordinátora těchto schůzek 

 zpracování variant řešení  

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet setkání pedagogických pracovníků v rámci správního obvodu 
 

Správce cíle Martina Bartáková – referent školství SO Židlochovice 
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2. Sociální služby 
 
PŘEHLED: 
 
Problémový okruh 1: Komunitní plánování (indikátor: Celkový počet aktérů zapojených do 
komunitního plánování sociálních služeb) 

- Cíl 1.1 Zapojit všechny obce ORP do komunitního plánování (indikátor: Počet aktivních 
starostů, kteří se zapojí do komunitního plánování) 

- Cíl 1.2 Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice (indikátor: 
Existence dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice“) 

Problémový okruh 2: Společná pomoc sociálně slabým občanům – důstojné bydlení (indikátor: 
Počet obcí zapojených do procesu budování a provozu sociálního/prostupného bydlení) 

- Cíl 2.1 Vybudovat nízkonákladové bydlení pro sociálně slabé občany (indikátor: Počet 
vybudovaných bytů v síti prostupného bydlení) 

- Cíl 2.2 Provozovat a financovat sociální bydlení (indikátor: Pravidla pro provoz a financování 
sociálního bydlení) 

Problémový okruh 3: Rozšíření dostupných sociálních služeb pro seniory (indikátor: Počet obcí 
zapojených do spolufinancování stavby a provozu denního stacionáře) 

- Cíl 3.1 Zřídit denní centrum pro seniory při DPS v Židlochovicích (indikátor: Zbudování 
denního centra pro seniory 

Problémový okruh 4: Nedostatečná propagace sociálně prospěšných aktivit v regionu – 
dobrovolnictví, sociální podnikání (indikátor: Informovanost veřejnosti – počet způsobů, jak 
informovat) 

- Cíl 4.1 Informovat podnikatelské subjekty, zastupitelstva, veřejnost a ostatní aktéry 
v území o sociálním podnikání (indikátor: Vytvoření a průběžná aktualizace studie – analýza 
a potenciál dobrovolnictví v ORP Židlochovice, Počet setkání, kulatých stolů, seminářů, 
přednášek, stáží) 

Cíl 4.2 Informovat představitele obcí, veřejnost, spolky a poskytovatele sociálních služeb o 
dobrovolnictví a jeho výhodách (indikátor: Počet setkání, kulatých stolů, seminářů, přednášek, stáží) 
 

2.1. Problémový okruh č. 1: Komunitní plánování 
 
Věcné argumenty 
 
Komunitní plánování je významným prostředkem, jak zjišťovat celkový stav sociálních služeb 
v regionu. Město Židlochovice má řídící skupinu pro komunitní plánování, která pracuje pod sociální 
komisí Rady města Židlochovice. Ve skupině pro plánování by měly být zastoupeny základní skupiny 
aktérů v sociálních službách, což jsou poskytovatelé, zřizovatelé a uživatelé služeb. Díky zkušenostem 
a přehledu aktérů komunitního plánování se bez problémů zpracovávala analytická část tohoto 
dokumentu. Bylo čerpáno mimo jiné z aktuálního komunitního plánu. V analytické části projektu byl 
zjišťován aktuální stav a počet sociálních služeb v regionu Židlochovice. Vlivem složení obyvatelstva, 
vlivem blízkosti města Brna a také vlivem demografického stárnutí jsou nejvíce zastoupenými 
cílovými skupinami senioři a zdravotně postižení. Tomu odpovídá i složení spektra sociálních služeb. 
Komunitní plánování je proces, na jehož konci vzniká dokument, který zahrnuje aktuální stav služeb a 
také připravované záměry všech obcí. Než si můžeme samotný dokument přečíst, předchází tomu 
zjišťování, průzkumy, dotazníková šetření a další činnosti, ve kterých se zapojuje hodně aktérů.  
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Příčiny problému 
 
V našem regionu nemělo komunitní plánování zpočátku jednoduchou cestu. Dodnes se potýkáme 
s nezájmem některých starostů o plánování. Situace se trochu zlepšila, když bylo zákonem stanoveno, 
že obce mají zjišťovat potřeby svých občanů. Starostové již dnes vědí, že každý nový záměr, kdy bude 
na konci registrována nová služba, musí být zanesen v komunitním plánu. Problém vidíme v názorech 
na sociální služby. Starostové či zastupitelé mají na služby různé názory, je to podle zkušeností se 
sociálními službami. Kdo doposud neřešil sociální problém, má pocit, že není nic třeba. Kdo měl třeba 
i problém ve své rodině a služby mu pomohly, má jistě jiný názor. Většina našich starostů již dnes 
zkušenosti má. Je však nutné, abychom stále sledovali potřeby občanů regionu, aby opakovaně 
probíhaly výzkumy a situace sociálních služeb se přizpůsobovala potřebám lidí. 
 
Na druhé straně vidíme problém např. ve výstavbě soukromých zařízení, kdy investor koupí pozemek 
a staví bez zjišťování zájmu o toto zařízení. V našem regionu je takových zařízení několik, jsou však 
pro občany s průměrným příjmem nedostupné. Starostové toto nemohou nijak ovlivnit a je to 
z pohledu požadovaného zjišťování potřebnosti pro starosty demotivující. Pak se nemůžeme divit, že 
nereagují na dotazníky, nemají o plánování zájem. V tomto je někdy výhodná spolupráce s Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, který soukromého investora většinou odkazuje na koordinátora 
komunitního plánování příslušné ORP, aby spolu konzultovali potřebnost takového zařízení. 
 
Dalším problémem se jeví úzký kruh aktérů komunitního plánování. Stávající řídící skupina má jen 
čtyři členy a již delší dobu nebyli osloveni další, kteří by možná přinesli nové podněty náměty, jak 
zapojit více aktérů. Se starosty je třeba proces komunitního plánování stále konzultovat a zastupitele 
obcí do plánování zapojovat. Jen tak zůstane komunitní plánování a jeho potřebnost v povědomí 
představitelů obcí.  
 
Důsledky neřešení problému 
 
Proces komunitního plánování je zaměřen především na zjišťování potřeb občanů a aktivit s tímto 
spojenými, například zajištění informovanosti občanů o sociálních službách, organizování různých 
kulatých stolů, besed s představiteli obcí. Výsledkem by měla být optimální síť sociálních služeb 
v regionu. Možná by se našel nový způsob jak plánovat sociální služby, ale po letitých zkušenostech 
s procesem komunitního plánování můžeme konstatovat, že je tato metoda pro region Židlochovice 
vyzkoušená a fungující. Bez této regulace by mohlo vzniknout nekontrolovatelné množství sociálních 
služeb, samozřejmě na úkor kvality. Metoda také připomíná starostům obcí jejich povinnost ze 
zákona, a to je zjišťovat potřeby občanů své obce. 
 
Co se týká řídící skupiny – pokud nebudou zapojeni noví aktéři, bude se proces komunitního 
plánování stávat nezajímavým a představitelé obcí od něj nebudou nic čekat. Je zřejmé, že na toto 
doplatí občané, kteří potřebují pomoc. 
 

Problémový okruh 1 Komunitní plánování 

Cíl 1.1 Zapojit všechny obce ORP do komunitního plánování  

Popis cíle Dosáhnout vytvoření plnohodnotného komunitního plánu v našem regionu 
lze především zapojením všech starostů obcí do tohoto procesu. Politická 
reprezentace obcí se s novými volbami vždy trochu změní a je třeba 
informovanost starostů stále obnovovat. Navíc ne všichni starostové se do 
komunitního plánování aktivně zapojili. Podpora procesu za strany starosty 
může zajistit sběr potřebných údajů od občanů i poskytovatelů služeb. Proto 
budeme klást na zapojení starostů velký důraz. 

Hlavní opatření  Zapojení nových představitelů obcí do procesu komunitního 
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plánování 

 Zapojení ostatních významných aktérů (uživatelů sociálních služeb a 
poskytovatelů sociálních služeb) působících na území obcí do 
sociálních služeb 

 Pořádání kulatých stolů s představiteli obcí (možno využít setkávání 
starostů na schůzích DSO) 

 Zaměřit se na pravidelnou informovanost o komunitním plánování 
na webových stránkách a v tištěné podobě, informovat veřejnost 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet aktivně zapojených obcí 

Správce cíle Koordinátor KPSS 

 

Problémový okruh 1 Komunitní plánování 

Cíl 1.2 Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

Popis cíle Komunitní plán byl již vytvořen na minulá dvě plánovací období, ne všechny 
obce se však aktivně zapojily (viz komentář k cíli č. 1.1). Chceme se zaměřit 
na slovo „společný“ tak, aby toto slovo naplnilo svůj význam a skutečně se 
zapojily všechny obce a společně pracovaly na vytvoření KPSS. Budeme-li 
znát potřeby občanů ze sociální oblasti a budeme-li si informace navzájem 
předávat, můžeme se společně podílet na vzniku a následně na provozování 
potřebné sociální služby či pomoci občanům.  

Hlavní opatření  Rozdělení úkolů v pracovní skupině – kompetence při tvorbě plánu 

 Nastavit v plánu, co vše bude v obsahu dokumentu 

 Získání dotace na podporu procesu komunitního plánování 

 Sběr dat – dotazníky, osobní konzultace, průzkum pomocí emailu aj. 

 Samotné sepsání komunitního plánu 

 Představení návrhu plánu starostům na setkání DSO, rozeslání 
dokumentu 

 Připomínkovací řízení, zapracování připomínek  

 Schválení Zastupitelstvem města Židlochovice 

 Zveřejnění na webových stránkách města Židlochovice, případně 
DSO Region Židlochovicko 

 Pravidelné vyhodnocování plánu – schůzky pracovní skupiny 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Existence dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb pro ORP 
Židlochovice“ 

Správce cíle Koordinátor KPSS 

 

2.2. Problémový okruh č. 2: Společná pomoc sociálně slabým občanům – 
důstojné bydlení 

 
Věcné argumenty 
 
Sociálně slabých rodin i jednotlivců, bezdomovců a seniorů žijících na životním minimu je stále více.  
Starostové řeší tento problém čím dál častěji. Většina obcí by přivítala možnost mít sociální bydlení 
pro své potřebné občany. Kapacity tohoto typu jsou v regionu nedostatečné. Obce mají tendence se 
bytů spíše zbavovat prodejem, protože se jedná většinou o byty staré, které je potřeba 
rekonstruovat, což je velmi nákladné. Malých bytů nebo obecních garsoniér je nedostatek. Dalo by se 
uvažovat o společném projektu – výstavbě nízkonákladových bytů nebo ubytovny. Není to ale úplně 
jednoduché s výběrem lokality, protože se tento záměr většinou setká s negativismem obyvatel 



14 
 

určené lokality. Daly by se využít nějaké staré prostory či opuštěné budovy. Pojem sociální bydlení je 
v očích lidí spojen s problémy a předsudky. 
 
Příčiny problému 
 
V současnosti není platná legislativa pro definování sociálního bydlení. Toto se teprve řeší 
v expertních skupinách MPSV ČR a není známo, kdy zákon nabude platnosti. Opora v zákoně je velmi 
důležitá pro fungování takového zařízení a také pro samotné zřízení sociálního bydlení. 
 
Budování sociálního bydlení je pro obce velmi nákladnou investicí, pro většinu obcí je téměř 
nereálné. Proto by bylo v rámci meziobecní spolupráce vhodné řešit tento problém společně a 
financovat jej např. z evropských fondů a dále společně provozovat a financovat provozní náklady. 
 
Přibývá sociálně slabých lidí. V každé obci se najdou takoví, kteří žijí na hranici nouze. V současné 
době je velkým a čím dál častějším problémem zadluženost jednotlivců a celých rodin. Příčinami jsou 
gamblerství, alkoholismus nebo přehnané a neuvážené zadlužování formou nesmyslných půjček, 
finanční negramotnost. 
 
Celorepublikově se staví dost nových bytů, ale jedná se většinou o soukromou investici a ta je pro 
sociálně slabé nedostupná z důvodu ceny, ať už jde o koupi bytu nebo placení nájmu. Toto je 
v podstatě stejné i u bytů postavených pro seniory. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Celorepublikově je řešení této otázky problém. Pokud nebudeme mít platnou legislativu a jasně 
stanovená pravidla, jak poskytovat sociální bydlení, budou se zneužívat sociální dávky na bydlení, jak 
tomu slyšíme z médií velmi často. Téma sociálního bydlení bude“ nějak“ řešeno bez pravidel a budou 
s tím stále problémy. 
 
Pokud obce nebudou mít alespoň nějaké bytové kapacity pro sociální nouzi svých občanů, budou 
muset situaci zvládnout provizorními řešeními a možná i ze dne na den. Protože případů jednotlivců a 
rodin v nouzi není v našem regionu zase tolik, mluvíme-li o těch, co nemají rodinu či známé, kteří by 
jim pomohli, byl by společný projekt obcí dobrým řešením. 
 
Startovací byty pro mladé rodiny s nízkým příjmem by také pomohly mladým lidem v rozhodnutí 
založit rodinu a časem se pokusit „postavit se na vlastní nohy“. 
 

Problémový okruh 2 Řešení důstojného bydlení sociálně slabých občanů 

Cíl 2.1 Vybudovat nízkonákladové bydlení pro sociálně slabé občany 

Popis cíle Poptávka po sociálním, nízkonákladovém bydlení se stále zvyšuje. Bohužel i 
v našem regionu přibývá sociálně slabých rodin, jednotlivců i seniorů. 
Většina obcí čas od času tento problém musí řešit. V dřívějších dobách byla 
tendence se obecních bytů spíše zbavovat, než z nich sociální byty vytvářet. 
Dnes je patrné, že tato možnost lidem chybí. Proto by dle našeho názoru 
bylo výhodné zbudovat/zrekonstruovat obecní byty pro vymezenou skupinu 
obyvatel nejlépe v podobě sítě prostupného bydlení (nejde o výstavbu 
ubytovny, ale o výstavbu nebo rekonstrukci jednotlivých bytů, které by 
sloužily lidem v nouzi – nejen sociálně vyloučených, ale těch, kteří se 
nějakým způsobem ocitnou v nelehké životní situaci). Byty by se nacházely 
v různých obcích, ostatní obce by je v případě potřeby mohly využít, pokud 
by neměly na svém území žádné nebo pokud by jejich byty byly obsazené. 
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Hlavní opatření  Řešení otázky sociálního bydlení na národní úrovni 

 Přijetí zákonných legislativních opatření 

 Zájem zbudovat pro občany sociální bydlení ze stran obcí 

 Stanovení cílových skupin v sociálním bydlení 

 Hledání finančních zdrojů – dotace, rozpočty obcí, sponzoři atd. 

 Projekt bydlení, hledání míst výstavby, společná dohoda obcí 

 Výstavba 

 Prevence pro vybrané ohrožené skupiny – přednášky o finanční 
gramotnosti 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet vybudovaných bytů v síti prostupného bydlení 

Správce cíle Starosta obce Hrušovany u Brna 

 

Problémový okruh 2 Řešení důstojného bydlení sociálně slabých občanů 

Cíl 2.2 Provozovat a financovat sociální bydlení 

Popis cíle Obce by společně stanovily pravidla pro přidělení bytů uvedených v cíli 2.1 a 
dále pro nájemníky v sociálním bydlení. Vzhledem k tomu, že se většinou 
bude jednat o občany problémové, bude třeba učinit taková opatření, aby 
nedocházelo k žádným potížím jako např. rušení nočního klidu atd. Dále je 
nutné předem nastavit schéma financování a vypracovat podrobný rozbor i 
z hlediska právního. Údržba a provozování sociálního bydlení budou 
vyžadovat finanční podporu ze stran obcí. V rámci meziobecní spolupráce by 
rozdělení nákladů nebylo pro jednotlivé obce velkou zátěží.  

Hlavní opatření  Pravidla pro přijímání obyvatel do sociálního bydlení  

 Společné nastavení pravidel provozování sociálního bydlení 

 Dohoda o financování 

 Péče o byty a jejich obyvatele 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Vypracování a schválení dokumentu k sociálnímu (prostupnému) bydlení na 
území ORP 

Správce cíle Starosta obce Hrušovany u Brna 

 

2.3. Problémový okruh č. 3: Rozšíření dostupných sociálních služeb pro 
seniory 

 
Věcné argumenty 
 
Denní centrum jmenované dříve jako „domovinka“ v Židlochovicích existovalo asi do roku 1980. 
Scházeli se tu senioři a trávili smysluplně svůj volný čas. Měli možnost se vykoupat, využít pedikúru, 
dát si oběd atd. Požadavek zřízení denního centra pro seniory je diskutován již dlouhou dobu. 
Meziobecní spolupráce dává naději na zřízení služby pro seniory v celém regionu. Senioři 
z Židlochovicka by získali důstojné prostory pro společné setkávání a zároveň by se zřídila sociální 
služba, po které je dlouho poptávka. Denní centrum by bylo zbudováno v rámci dostavby 3. etapy 
Domu s pečovatelskou službou v Židlochovicích. V přízemí budovy by byla zmiňovaná společenská 
místnost pro setkávání seniorů. V celém regionu taková služba zatím není. 
 
Příčiny problému 
 
Jednou z příčin toho, proč zatím tento problém nebyl řešen, může být dostatečná informovanost o 
možnosti zřídit pro seniory v regionu službu denního centra. Bylo by vhodné zorganizovat průzkum 
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zájmu o denní centrum u seniorů v Židlochovicích a okolních obcích. Průzkum by se mohl spojit 
v dotazníkovém šetření prováděném v rámci komunitního plánování. Je ovšem vhodné dotazovat jak 
občany, tak představitele obcí. 
 
Denní centrum je sociální služba, která musí být registrována na Krajském úřadě Jihomoravského 
kraje a splňovat podmínky zákona o sociálních službách. Tomuto předchází splnění podmínek 
registrace, souhlas obcí s dofinancováváním nově zřízené služby a záměr musí být v komunitním 
plánu ORP Židlochovice. Tomu bude předcházet dobrá informovanost představitelů obcí o službě a 
jejím smyslu, aby vznik denního centra podporovali. Na věc může mít každý zastupitel jiný názor. 
 
Může také panovat obava, že služba nebude využívána dostatečně. Úhrady klientů jsou stanoveny 
v prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a klienti je musí hradit. To může samozřejmě 
ovlivnit zájem o službu, tedy odradit klienty a ukončit smlouvu o poskytování služeb v denním centru. 
DPS v Židlochovicích stojí na pozemku města. Případná dostavba DPS se zřízením denního centra by 
stála na pozemku, který je potřeba zakoupit od soukromého vlastníka. Město Židlochovice se 
historicky pokoušelo pozemek získat, ale nedošlo k dohodě s vlastníky a případnému odkoupení. 
Vedení města by muselo s vlastníky pozemku vyjednávat a zastupitelstvo by muselo s koupí pozemku 
souhlasit. Každý zastupitel může mít na koupi pozemku jiný názor. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Důsledkem by bylo nezřízení potřebné služby pro seniory. Bylo by škoda nevyužít možnosti odkoupit 
pozemek a v rámci dostavby DPS zřídit denní centrum pro seniory. Zanikla by příležitost zřídit pro 
seniory něco potřebného, obnovit tradici populární „domovinky“, kde senioři mohou smysluplně 
trávit volný čas, navazovat nové kontakty a užívat seniorského věku. 
 

Problémový okruh 3 Rozšíření dostupných sociálních služeb pro seniory 

Cíl 3.1 Zřídit denní centrum pro seniory při DPS v Židlochovicích 

Popis cíle Zřízení „Denního centra pro seniory“ (nebo denního stacionáře) je vzhledem 
k zájmu o tuto službu v řadách seniorů jedním z dlouhodobých záměrů 
města Židlochovice. Meziobecní spolupráce otevírá v tomto směru možnost 
zapojení obcí regionu do této aktivity a zajistit tak svým starším občanům 
možnost vyžití a smysluplně trávit čas. Zřízení denního centra je také 
zaneseno v Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb regionu Židlochovic. 
Denní centrum poskytuje možnost využití sociální služby, co se týká hygieny, 
stravování a aktivizačních činností. O klienty se starají pracovníci v sociálních 
službách. K dopravě klientů do centra by se mohla využít stávající 
pečovatelská služba. 

Hlavní opatření  Společná diskuze starostů a nabídka možnosti ze strany města 
Židlochovice – výhody meziobecní spolupráce v tomto směru 

 Vykoupení pozemku pro výstavbu – soukromý pozemek /nutné 
schválení ZM/ 

 Zadání projektu, návrh řešení 

 Hledání zdrojů financování 

 Výstavba 

 Registrace sociální služby na Krajském úřadě Jihomoravského kraje 

 Provoz centra 

 Společné dofinancování provozu služby – stanovení pravidel a 
společná dohoda obcí 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Vybudování denního centra pro seniory 
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Správce cíle Starosta města Židlochovice 

 

2.4. Problémový okruh č. 4: Nedostatečná propagace sociálně prospěšných 
aktivit v regionu (dobrovolnictví, sociální podnikání) 

 
Věcné argumenty 
 
Dobrovolnictví je činnost, která je vykonávána bez nároku na finanční odměnu a jako takové má 
důležitou úlohu v současné společnosti. Vzhledem k demografickým změnám, ale i změnám životních 
postojů a hodnot je dobrovolnictví věnována stále větší pozornost. Existuje jak poptávka po 
dobrovolnické činnosti (péče o seniory, postižené, trávení času se sociálně znevýhodněnými dětmi), 
tak nabídka – lidé, kteří by rádi dobrovolně pracovali. Potenciál dobrovolnictví je tedy vysoký, 
nejedná se jen o klasické dobrovolnictví v sociálních službách, ale i využití dobrovolnické práce pro 
hlídání dětí nebo v oblasti životního prostředí a vzdělávání. Dobrovolnictví v různých situacích může 
působit jako sociálně aktivizační prvek (např. pro seniory) a pomáhá v boji se sociálním vyloučením. 
 
V ORP Židlochovice poskytují dobrovolnickou péči dva poskytovatelé sociálních služeb, kteří zde mají 
sídlo. Charita Rajhrad využívá dobrovolníky k jednorázovým charitativním sbírkám a dlouhodobě jako 
pomocníky při péči o sociálně slabé osoby, zdravotně postižené a seniory. Domov matky Rosy – 
domov pro seniory využívá dobrovolníky k volnočasovým aktivitám u klientů a při péči o své klienty. 
 
V roce 2010 a 2012 proběhly dva projekty týkající se dobrovolnictví, oba byly uvedeny pod Diecézní 
charitou Brno (oblast působení Oblastní charita Rajhrad): 2010 – projekt "Síť dobrovolnických 
center", 2012 – projekt "Dobrovolníci v rámci sbírkových charitativních akcí pro znevýhodněné 
skupiny obyvatel, které jsou uživateli služeb Diecézní charity Brno." 
 
Sociálním podnikáním se rozumí podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. 
Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, 
sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního 
podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu 
(http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/). Proto lze i na tuto činnost nahlížet jako na sociálně 
prospěšnou aktivitu. Na Židlochovicku žádný sociální podnik neexistuje. 
 
Příčiny problému 
 
I přesto, že je dobrovolnictví stále více vnímáno jako potřebné, není mu v našem regionu věnována 
adekvátní pozornost. Příčinou může být jednak neinformovanost veřejnosti a jednak fakt, že se zatím 
nikdo nepokusil zjistit, jaká je přesná poptávka po dobrovolnických službách (nejen u poskytovatelů 
sociálních služeb) a jaká je ochota lidí pracovat jako dobrovolníci. Pokud by se podařilo veřejnost a 
představitele obcí informovat a zjistit poptávku, bylo by možné uvažovat o zřízení dobrovolnického 
centra, které by se nezaměřilo pouze na sociální oblast, ale i na kulturní, prorodinné nebo vzdělávací 
aktivity, případně na oblast životního prostředí, navíc by se otevřely možnosti dosáhnout na projekty 
pro tuto činnost, což by mělo zásadní vliv na rozvoj této záslužné činnosti v našem regionu. 
 
Skutečnost, že v rámci ORP Židlochovice v současnosti neexistuje žádný sociální podnik, může být 
způsobena faktem, že představitelé obcí, místní podnikatelé a veřejnost jsou nedostatečně 
informováni o tom, co to sociální podnikání je. Přece jenom, slovo „sociální“ má stále příchuť něčeho 
nepříliš přínosného. Přitom právě sociální podnik může vyřešit jak problémy s dlouhodobě 
nezaměstnanými, tak s osobami, jimž hrozí sociální vyloučení. 
 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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Důsledky neřešení problému 
 
Důsledkem neinformování představitelů obcí, podnikatelů, spolků a veřejnosti může dojít k tomu, že 
o výše popsané společensky prospěšné aktivity nebude zájem. V území existuje potenciál pro obě 
činnosti, byla by škoda jej nevyužít. 
 

Problémový okruh 4 
 

Nízká propagace sociálně prospěšných aktivit v regionu (dobrovolnictví, 
sociální podnikání) 

Cíl 4.1 
 

Informovat představitele obcí, veřejnost, spolky a poskytovatele sociálních 
služeb o dobrovolnictví a jeho výhodách 

Popis cíle Informační kampaň na téma dobrovolnictví je možností, jak zvýšit zájem o 
tuto veřejně prospěšnou činnost. S dobrovolníky lze potom spolupracovat 
jak v oblasti sociální (dobrovolníci spolupracují s poskytovateli sociálních 
služeb), tak v oblasti prorodinných opatření a při kulturních akcích 
(spolupráce s obcemi nebo s volnočasovými organizacemi) nebo ve 
vzdělávání (dobrovolnické vedení zájmových kroužků, spolupráce se 
školami). V budoucnosti se nabízí vytvoření dobrovolnického centra pro ORP 
Židlochovice, které by spravoval koordinátor, který by zjišťoval poptávku po 
dobrovolnické činnosti, získával a vedl by dobrovolníky a koordinoval jejich 
činnost. To však může vzniknout až na základě zjištění oblastí, o které je 
zájem, zjištění počtu dobrovolných pracovníků a objemu požadovaných 
dobrovolnických prací. Nabízí se zde i spolupráce s Charitou Rajhrad, která 
má již zkušenosti. 

Hlavní opatření  Zjištění zájmu o dobrovolnictví (oblasti – péče o seniory, postižené, 
pomoc s hlídáním dětí…) a nabídky ze strany dobrovolníků (šetření 
v terénu) 

 Podnícení zájmu ze strany občanů, získání zájemců o dobrovolnictví 

 Pořádání kulatých stolů, seminářů a přednášek na toto téma (zvaní 
odborníků v dané oblasti, příklady dobré praxe) 

 Zaměřit se na pravidelnou informovanost o dobrovolnictví (obecní 
zpravodaje, webové stránky) 

 Podpora dobrovolnictví jako součást Komunitního plánu sociálních 
služeb 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Studie – analýza a potenciál dobrovolnictví v ORP 
Počet setkání, kulatých stolů, seminářů, přednášek 

Správce cíle Koordinátor KPSS 

 

Problémový okruh 4 Nízká propagace sociálně prospěšných aktivit v regionu (dobrovolnictví, 
sociální podnikání) 

Cíl 4.2 Informovat podnikatelské subjekty, zastupitelstva, veřejnost a ostatní 
aktéry v území o sociálním podnikání 

Popis cíle Informační kampaň na téma sociální podnikání je možností, jak téma 
představit veřejnosti, místním podnikatelům a ostatním aktérům nebo 
potenciálním zájemcům, kteří by se později mohli sociálnímu podnikání 
věnovat.  
Uvádění příkladů dobré praxe, pořádání seminářů, besed a stáží v sociálních 
podnicích by mohlo potenciální zájemce povzbudit k založení vlastního 
sociálního podniku nebo inspirovat obce či svazky obcí působící na ORP 
Židlochovice k založení vlastního sociálního podniku nebo sociálního 
družstva.  
Sociální podnik založený obcemi nebo DSO by pomohl řešit dlouhodobě 
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nezaměstnané nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tito 
zaměstnanci by mohli pomáhat při údržbě čistoty obcí, lehčích 
zahradnických činnostech a pracích údržby pro jednotlivé obce. Projektové 
financování sociálního podniku by přineslo úsporu v rozpočtech obce. 

Hlavní opatření  Pořádání kulatých stolů, seminářů a přednášek na toto téma (zvaní 
odborníků v dané oblasti, příklady dobré praxe, stáže) 

 Pravidelná informovanost o sociálním podnikání (obecní zpravodaje, 
webové stránky) 

 Zpracování ekonomické a právní analýzy založení sociálního podniku 
obcemi (výhody, nevýhody, možnosti dalšího směřování, 
financování, oblasti činnosti – technické služby, údržba zeleně, 
útulek pro psy…) 

 Podpora dobrovolnictví jako součást Komunitního plánu sociálních 
služeb 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet setkání, kulatých stolů, seminářů, přednášek 
 

Správce cíle Koordinátor KPSS 
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3. Odpadové hospodářství 
 
PŘEHLED: 
 
Problémový okruh 1: Nedostatečné řešení nakládání s biologicky rozložitelným komunálním 
odpadem (indikátor: Množství směsného komunálního odpadu) 

- Cíl 1.1: Zavést systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (indikátor: 
Počet nových kompostáren na území ORP Židlochovice) 

- Cíl 1.2: Podpořit předcházení vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
(indikátor: Počet obcí podporujících domovní kompostování) 

Problémový okruh 2: Nedostatek sběrných dvorů, jejich špatný technický stav (indikátor: Množství 
směsného komunálního odpadu) 

- Cíl 2.1: Zajistit dostupné sběrné dvory pro občany (indikátor: Počet sběrných dvorů na území 
ORP Židlochovice) 

Cíl 2.2: Zkvalitnit třídění separovaných složek odpadu (indikátor: Počet třídiček separovaného 
odpadu na území ORP) 
 

3.1. Problémový okruh č. 1: Nedostatečné řešení nakládání s biologicky 
rozložitelným komunálním odpadem 

 
Věcné argumenty 
 
V souladu s analýzou odpadového hospodářství a na základě diskuze v rámci fokusní skupiny byl na 
území ORP Židlochovice jako jeden z problémových okruhů vybrán okruh zabývající se 
nedostatečným řešením nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Z výsledků analýzy a 
vzhledem k současnému vzrůstajícímu trendu nové výstavby rodinných domů v obcích regionu 
můžeme předpokládat trvalý mírný nárůst produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
(BRKO). Tomuto stavu však neodpovídají současné možnosti využití BRKO v regionu. Na území ORP 
Židlochovice se nacházejí pouze 4 kompostárny: komerční kompostárna při skládce .A.S.A. Žabčice, 
obecní kompostárna v Židlochovicích a komunitní kompostárny v Žatčanech a Unkovicích. V obcích je 
BRKO odvážen na skládky, některé obce zvolily cestu předcházení odpadu a rozdávají občanům 
domovní kompostéry, jiné obce separovaný sběr BRKO neumožňují a nepodporují ani domácí 
kompostování. 
 
Příčiny problému 
 
Příčinou dosavadního, nepříliš aktivního přístupu k řešení otázky BRKO je převládající názor 
představitelů obcí, že obyvatelé regionu žijí převážně v rodinných domech s přilehlými zahradami a 
odpad ze zahrad kompostují na vlastním pozemku. Tento způsob likvidace BRKO v minulosti, díky 
zemědělské tradici regionu, byl naprosto běžný, v dnešní době narůstá trend okrasných zahrad, kdy 
občané, ať už z důvodů estetických nebo prostorových, kompostovat na svém pozemku nechtějí. Při 
debatě fokusní skupiny se odborníci shodli, že primární řešení problému s BRKO by mělo být co 
nejjednodušší, tedy předcházení vzniku odpadu formou domácího kompostování. Tento způsob by 
měl být doplněn o možnost odevzdat odpad na sběrném dvoře, ze kterého by se odpad odvážel ke 
zpracování na kompostárnu. Způsob nakládání s BRKO, kdy by v každém domě byla speciální 
popelnice, která by se svážela na kompostárnu, se fokusní skupině nezdál jako vhodné řešení. 
Problém s popelnicemi na BRKO spočívá jednak v jejich umístění (v domech občané nemají místo, na 
ulici kazí vzhled obce), jednak v zápachu, způsobeném neřízeným rozkladem odpadu. Řešení 
nakládání s BRKO bude tedy záviset na modernizaci a vybudování sběrných dvorů v jednotlivých 
obcích a jejich navázaní na kompostárny. V současnosti se nabízí možnost odvozu odpadu na 
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komerční kompostárnu v Žabčicích, v budoucnosti bude pravděpodobně možné využít kompostárnu 
v Židlochovicích. 
 
Nespornou výhodou zavedení systému třídění BRKO je snížení nákladů na svoz a likvidaci 
komunálních odpadů. Biologicky rozložitelný odpad, který tvoří okolo 50 % objemu odpadu 
v popelnicích, končí dnes většinou na skládkách, místo aby byl materiálově využit v kompostárnách. 
Zavádění systémů na třídění BRKO uspíší připravovaná legislativa, která počítá se 
zavedením povinnosti třídění odpadů do speciálních kontejnerů v každé obci od roku 2015. Zavedení 
sběru BRKO také pomůže splnění unijního závazku týkajícího se snížení množství odpadů ukládaných 
na skládky do roku 2020 na 30 %. Stěžejními nástroji pro podporou třídění jsou osvěta a motivace, 
obce by měly své občany přesvědčit o důležitosti a výhodnosti kompostování jak pro občany, tak pro 
obce a podpořit třídění BRKO zajištěním kompostérů pro domovní kompostování, kontejnerů na 
bioodpad a budováním dostatečně husté sítě kompostáren. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Neřešením problému by došlo k nesplnění požadavků legislativy a zbytečně vysokým nákladům 
v oblasti nakládání s BRKO. 
 

Problémový okruh 1 Nedostatečné řešení nakládání s biologicky rozložitelným komunálním 
odpadem 

Cíl 1.1 Zavést systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

Popis cíle Na území ORP Židlochovice se v současné době nacházejí čtyři kompostárny: 
komerční kompostárna při skládce .A.S.A. Žabčice, obecní kompostárna 
v Židlochovicích a komunitní kompostárny v Unkovicích a Žatčanech. Sběr 
BRKO je v obcích na území ORP řešen velmi rozdílně. Kromě obcí, které 
zpracovávají odpad na svých kompostárnách, je odpad likvidován na 
skládkách nebo obce sběr BRKO neřeší vůbec. Některé obce v regionu 
podporují předcházení vzniku BRKO nákupem a rozdáváním domovních 
kompostérů svým občanům. Vhodný řešením nakládání s BRKO je zahuštění 
sítě kompostáren a vytvoření společného systému sběru a svozu biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu. Vhodně nastavený systém sběru BRKO 
může výrazně ušetřit finanční prostředky na svoz komunálního odpadu a jeho 
ukládání na skládky nebo spalování. 

Hlavní opatření A legislativní opatření 

 zpracování právního rozboru možnosti vybudování společné 
kompostárny v souladu s platnou legislativou 

 zpracování návrhu společné smlouvy 
B finanční opatření 

 rozbor ekonomické výhodnosti společné kompostárny 

 zpracování variant řešení pro snížení nákladů 
C věcná opatření 

 výběr vhodné lokality pro vybudování kompostárny – dostupnost ze 
zapojených obcí 

 stanovení potřebné infrastruktury pro daný objem BRKO 

 nastavení frekvence a systému svozu 

 zajištění odběratelů hotového kompostu 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet kompostáren na území ORP Židlochovice 
 

Správce cíle Milan Komenda (zastupitel a radní obce Rajhradice) 
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Problémový okruh 1 Nedostatečné řešení nakládání s biologicky rozložitelným komunálním 
odpadem 

Cíl 1.2 Podpořit předcházení vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

Popis cíle Na území ORP Židlochovice se v současné době nacházejí čtyři kompostárny: 
komerční kompostárna při skládce .A.S.A. Žabčice, obecní kompostárna 
v Židlochovicích a komunitní kompostárny v Unkovicích a Žatčanech. Sběr 
BRKO je v obcích na území ORP řešen velmi rozdílně. Kromě obcí, které 
zpracovávají odpad na svých kompostárnách, je odpad likvidován na 
skládkách nebo obce sběr BRKO neřeší vůbec. Některé obce v regionu 
podporují předcházení vzniku BRKO nákupem a rozdáváním domovních 
kompostérů svým občanům. Toto opatření se spolu se sběrem BRKO a jeho 
následným zpracováním na kompostárně ukázalo, vzhledem k charakteru 
území ORP, jako nejvhodnější. Kromě nesporných výhod, které domácí 
kompostování přináší pro obce, je to taky (při vhodných podmínkách) nejlepší 
řešení pro občany. Pokud mají obyvatelé na svém pozemku na domovní 
kompostér místo, ušetří si spoustu peněz a námahy spojené s převážením 
nebo přenášením materiálu do sběrných nádob nebo na kompostárnu, nejsou 
závislí na provozní době kompostárny a hotový kompost mohou využít na 
svém pozemku. Domovní kompostování je vhodné kombinovat se sběrem 
BRKO do kontejnerů (viz Cíl 1.1). 

Hlavní opatření  
B finanční opatření 

 rozbor ekonomické výhodnosti domovního kompostování 

 zpracování variant řešení pro snížení nákladů 
C věcná opatření 

 porovnání nabídek na nákup kompostérů 

 zajištění distribuce kompostérů 

 zajištění potřebných informací o domovním kompostování pro 
občany 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet obcí podporujících domovní kompostování 

Správce cíle Milan Komenda (zastupitel a radní obce Rajhradice) 

 

3.2. Problémový okruh č. 2: Nedostatek sběrných dvorů, jejich špatný 
technický stav 

 
Věcné argumenty 
 
Analýzou dostupnosti sběrných dvorů a míst na území ORP Židlochovice bylo zjištěno, že na 24 měst a 
obcí v regionu připadá pouze 7 sběrných dvorů. Šest sběrných dvorů je provozováno obcemi, sběrný 
dvůr v Rajhradě provozuje společnost .A.S.A., spol. s.r.o. . Ve zbývajících obcích jsou odpady od 
občanů sbírány na sběrných místech. Technické vybavení, rozsah vybíraných druhů odpadů a způsob 
sběru na sběrných dvorech a místech se v obcích velmi liší.  Dostupnost sběrného dvora, rozumná 
provozní doba a široký rozsah vybíraných druhů odpadů je základní podmínkou pro podporu třídění v 
obcích. Na setkání fokusní skupiny se všichni zúčastnění shodli, že sběrný dvůr by měl být součástí 
občanské vybavenosti každé obce s tím, že provoz sběrného dvora by si řešila každá obec sama. 
 
Jako možnost spolupráce se zde nabízí sdílení techniky pro údržbu obce a obsluhu sběrného dvora, 
případně v návaznosti na první problémový okruh, techniky k usnadňující zpracování bioodpadu a 
provoz kompostárny. Na provoz sběrného dvora lze v případě zájmu obcí o zkvalitnění třídění odpadu 
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navázat vybudováním třídičky, která by zjistila lepší kvalitu separovaného odpadu a tím lepší výkupní 
cenu.  
 
Příčiny problému 
 
Rozdílné řešení míst pro sběr odpadu, tedy budování sběrných dvorů nebo míst, je dáno možnostmi 
každé obce. Fokusní skupina se shodla, že přínosem v rámci meziobecní spolupráce by byla 
informační a metodická pomoc pro vedení obcí. Většina obcí v regionu nemá dostatečné personální 
zázemí pro zvládnutí všech úkonů spojené s budování sběrného dvora a případnou žádostí o dotaci 
na tento projekt. Starostové by uvítali informační servis o vyhlášených výzvách z různých dotačních 
programů, pomoc s administrací žádostí o dotaci nebo třeba pomoc s výběrem zkušeného 
projektanta. Metodická pomoc a výměna zkušeností je důležitá i během samotného provozu 
sběrného dvora, kdy provozovatelům pomůže zorientovat se v systémech zpětného odběru i 
možnostech bezplatného sběru nebo výkupu vybraných odpadů jako materiálů pro další zpracování. 
 
V dnešní době, kdy informace o třídění odpadů se na nás chrlí ze všech stran, je potřeba, aby obec 
dala jasně najevo svůj postoj k třídění a nakládání s odpadem. Zajištěním pohodlného a efektivního 
sběru odpadu obce předcházejí problémům se znečišťováním veřejných prostranství odpadem a 
zakládání černých skládek. Silnou motivací pro občany ke třídění můžou být informace o tom, co se 
děje s jejich odpadem po odevzdání do sběrného dvora. V době přebytku informací, kdy o nakládání s 
odpadem koluje spousta fám, může třídění podpořit vědomí, že mnou vytříděný odpad neskončí na 
skládce, ale že je odvezen ke zpracování a má další praktické využití. Správně vedená informační 
kampaň spolu s finanční motivací (kdo víc třídí, ušetří) je jedna z hlavních cest ke správnému 
fungování odpadového hospodářství v obcích. 
 
Budování sběrných dvorů a třídiček odpadů pravděpodobně urychlí novela zákona o opadech, která 
ukládá obcím povinnost zavést oddělený sběr vybraných druhů odpadů jako je papír, plast, sklo, kovy, 
nebezpečný a biologicky rozložitelný odpad. Novela dále počítá s úplným zákazem skládkování 
neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných složek a využitelných odpadů od 
roku 2024. Zde se přímo nabízí využití Operačního programu životního prostředí na období 2014 – 
2020, který aktivity jako jsou výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu dopadů 
podporuje. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Pokud by území nebylo adekvátně pokryto sběrnými dvory, je možné, že naroste procento směsného 
komunálního odpadu. Dalším nebezpečím by mohl být vznik černých skládek a v neposlední řadě jsou 
to i finanční náklady spojené s likvidací těchto černých skládek a s dalším nakládáním s netříděným 
odpadem. 
 

Problémový okruh 2 Nedostatek sběrných dvorů, jejich špatný technický stav 

Cíl 2.1 Zajistit dostupné sběrné dvory pro občany 

Popis cíle Na území ORP Židlochovice se na 24 měst a obcí nachází pouze 7 sběrných 
dvorů, ve zbývajících obcích je odpad sbírán na sběrných místech.  Technické 
vybavení, rozsah vybíraných odpadů a způsob sběru odpadů se v obcích velmi 
liší. Přitom dostupnost sběrného dvora a široký rozsah vybíraných odpadů je 
základní předpoklad pro fungující systém odpadového hospodářství v obci.  
Cílem je vybudovat nové sběrné dvory a modernizovat stávající, tak aby 
v každé obci bylo zařízení odpovídající potřebám obce. Jako možný způsob 
spolupráce by představitelé obcí uvítali metodickou pomoc a možnost 
výměny zkušeností jak při plánování a výstavbě sběrného dvora, tak při 
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samotném provozu. Starostové se také shodli, že by bylo možné v rámci 
meziobecní spolupráce sdílet techniku pro údržbu obce a obsluhu sběrného 
dvora.  Sdílení techniky i provoz sběrného dvora lze navázat na všechny další 
cíle. 

Hlavní opatření A legislativní opatření 

 zpracování právního rozboru sdílení techniky mezi obcemi 

 zpracování návrhu společné smlouvy 
B finanční opatření 

 rozbor ekonomické výhodnosti sdílené techniky 

 zpracování variant řešení pro snížení nákladů 
C věcná opatření 

 výběr potřebné techniky 

 výběr místa, kde bude technika uskladněna 

 nastavení systému sdílení/půjčování 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet sběrných dvorů na území ORP Židlochovice 
 

Správce cíle Magda Mlejnková (místostarostka města Rajhrad) 

 

Problémový okruh 2 Nedostatek sběrných dvorů, jejich špatný technický stav 

Cíl 2.2 Zkvalitnit třídění separovaných složek odpadu 

Popis cíle V návaznosti na připravovanou novelu zákona o odpadech, která mimo jiné 
počítá s úplným zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního 
odpadu a recyklovatelných složek, se jako vhodný cíl ukázalo zkvalitnění 
třídění separovaných složek odpadu. Prvním krokem ke zkvalitnění třídění 
separovaných složek odpadu může být zavedení systému pytlového sběru. Při 
pytlovém sběru občané separují odpad doma do barevně odlišených pytlů, 
které jsou poté sváženy na třídičku odpadu k přetřídění a lisování. Díky 
přetřídění odpadu se sníží podíl nečistot a je možné odpad výhodněji prodat 
jako materiál k dalšímu zpracování. Vybudování společné třídičky a nákup 
techniky ke svozu vytříděních odpadů lze navázat na projekty z cílů 1.1 a 2.1. 

Hlavní opatření A legislativní opatření 

 zpracování právního rozboru možnosti vybudování společné třídírny 
odpadů v souladu s platnou legislativou 

 zpracování návrhu společné smlouvy 
B finanční opatření 

 rozbor ekonomické výhodnosti pytlového sběru a společné třídičky 
odpadů 

 zpracování variant řešení pro snížení nákladů 
C věcná opatření 

 výběr vhodné lokality pro vybudování třídičky – dostupnost ze 
zapojených obcí 

 stanovení potřebné infrastruktury pro daný objem odpadu 

 nastavení frekvence a systému svozu 

 zajištění odběratelů vytříděného materiálu 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet třídiček separovaného odpadu na území ORP 

Správce cíle Magda Mlejnková (místostarostka města Rajhrad) 
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4. Prorodinná politika 
 
PŘEHLED: 
 
Problémový okruh 1: Nedostatečná propagace prorodinné politiky (indikátor: Počet způsobů 
propagace rodinné politiky) 

- Cíl 1.1 Informovat představitele obcí, veřejnost, instituce, firmy a další subjekty o 
prorodinné politice (indikátor: Počet setkání aktérů rodinné politiky) 

Problémový okruh 2: Podpora služeb pro rodiny (indikátor: Počet obcí se zpracovanou koncepcí 
rodinné politiky) 

- Cíl 2.1 Vytvořit funkci „Koordinátor rodinné politiky“ (indikátor: Vytvoření pracovního místa 
koordinátora) 

- Cíl 2.2 Zachovat fungování Regionálního turistického a informačního centra (indikátor: 
Počet obcí podílející se na provozu a financování RTIC) 

- Cíl 2.3 Zjistit priority mládeže ohledně trávení volného času (indikátor: Počet vypracovaných 
studií) 

Problémový okruh 3: Bezpečný prostor obcí (indikátor: Množství trestných činů) 
Cíl 3.1 Zachovat, případně rozšířit fungování Městské policie Židlochovice (indikátor: Počet obcí 
podílejících se na financování MP) 
 

4.1. Problémový okruh č. 1: Nedostatečná propagace prorodinné politiky 
(včetně prorodinných opatření a aktivit) obecně 

 
Věcné argumenty 
 
V současné době je rodinné politice věnováno více a více pozornosti zejména v souvislosti 
s demografickými a jinými změnami ve společnosti. Jihomoravský kraj se rodinnou politikou 
dlouhodobě zabývá a ze svého rozpočtu pravidelně vyčleňuje finanční prostředky na podporu 
prorodinných opatření v jednotlivých obcích. Nicméně v některých regionech je stále pojem rodinná 
politika spojován pouze s podporou rodin s malými dětmi, s podporou mateřských center a 
neuvažuje se o skutečnosti, že rodinná politika zahrnuje všechny členy rodiny (děti, rodiče, mládež, 
senioři…), že se věnuje širšímu spektru témat (volnočasová infrastruktura, aktivní a smysluplné 
trávení volného času, oživení obcí, zaměstnanost, sladění rodinného a pracovního života, bezpečný 
prostor obcí…) a že se prolíná s dalšími oblastmi (školství, sociální služby, cestovní ruch). Výše 
uvedený problémový okruh by měl řešit právě zvýšení informovanosti představitelů obcí, rodin, 
firem, volnočasových organizací a sdružení a podpořit vzájemnou komunikaci aktérů rodinné politiky. 
 
Příčiny problému 
 
V rámci ORP Židlochovice byl v posledních letech zaznamenán nárůst počtu obyvatel; k datu 31. 12. 
2013 zde celkem žilo 31 415 obyvatel, což je přibližně o 4000 více než v roce 2001. Na zvýšení počtu 
obyvatel se podílela zejména migrace (a s tím související suburbanizace) a přirozený přírůstek. 
Významnou roli však hrají i samotné obce, které umožňují výstavbu nových rodinných domů a bytů. 
Oblast je díky své dopravní dostupnosti a blízkosti Brna a díky svému venkovskému charakteru 
vyhledávána mimo jiné i mladými rodinami, o čemž může svědčit i zvyšování počtu narozených dětí. 
 
Rodiny, které se do regionu stěhují (ale samozřejmě i občané, kteří zde již delší dobu bydlí), očekávají 
zejména příznivý, čistý a bezpečný prostor obcí, odpovídající a dostačující nabídku mateřských a 
základních škol, dále mateřských a rodinných center, volnočasových aktivit a možnosti kulturního, 
sportovního a společenského vyžití. Obce se snaží vyjít rodinám a jejich potřebám vstříc, avšak ne 
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vždy úspěšně. Představitelé obcí se shodli na tom, že vytvoření příznivého prostředí pro rodiny 
v rámci regionu je jednou z jejich priorit a že prvním krokem by měla být informovanost a propagace 
prorodinné politiky obcí a regionu obecně. Vzhledem k tomu, že v rámci ORP Židlochovice jsou spíše 
menší obce, které nemají personální a organizační kapacity pro výše zmíněné aktivity (zvýšení 
informovanosti, zlepšení komunikace mezi aktéry…), bylo zjištěno, že společný postup obcí v této věci 
bude mnohem efektivnější. 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Nedostatečná informovanost může vést k tomu, že prorodinná politika bude dále vnímána jen jako 
jednostranná podpora mladých rodin, mateřských a rodinných center. 
 
Nedostatek adekvátní infrastruktury, absence bezpečného prostoru obcí, nedostatek volnočasových 
aktivit, problém s umístěním dítěte do školy nebo do školky může způsobit to, že se region stane pro 
rodiny neatraktivní, obyvatelé budou nespokojení, region bude využíván jako noclehárna a vytratí se 
spolkový život z obcí. 
 
Špatná komunikace mezi obcemi a aktéry rodinné politiky může vyústit např. v situaci, kdy se aktivity 
obcí v oblasti prorodinné politiky nebudou setkávat s tím, co rodiny skutečně potřebují. 
 

Problémový okruh 1 Nedostatečná propagace rodinné politiky (včetně prorodinných opatření a 
aktivit) obecně 

Cíl 1.1 Informovat představitele obcí, veřejnost, instituce, firmy a další subjekty o 
prorodinné politice 

Popis cíle Prorodinná politika začíná být v posledních letech diskutována zejména díky 
demografickým změnám ve společnosti (přechodné zvýšení porodnosti, 
stárnutí populace apod.). Stále je však tato oblast vnímaná jako 
monotematická a podporující zejména mladé rodiny a organizace, které 
poskytují mladým rodinám služby (mateřská, rodinná centra). Je však zřejmé, 
že prorodinná politika je tématem průřezovým (zaměřuje se mimo jiné na 
mládež nebo seniory, je provázána se sociální oblastí, ale i se vzděláváním a 
zasahuje sem i problematika bezpečného prostoru obcí), takže se jako vhodné 
jeví provádět osvětu v oblasti rodinné politiky. 
Území SO ORP Židlochovice v posledních letech zažívá nárůst počtu obyvatel, 
a to zejména díky migraci (pozice v zázemí krajského města, dobrá dopravní 
dostupnost, obce podporující výstavbu). Představitelé obcí se shodují v tom, 
že vytvoření příznivého prostředí pro všechny členy rodiny je jejich prioritou a 
jako vhodný začátek vidí v osvětě, informovanosti a vzájemné diskuzi mezi 
aktéry prorodinné politiky (obce, školy, sociální služby, volnočasové 
organizace, kulturní subjekty…). 

Hlavní opatření 1.1.1 „Tematická záložka“ na webu města Židlochovice a DSO Region 
Židlochovicko (bude obsahovat informace o rodinné politice, důležité 
odkazy, bude průběžně aktualizována – mohou zde být informace o 
prorodinných opatřeních, informace o mezigeneračních aktivitách, o 
dotačních titulech pro rodinné aktivity, soutěžích podporující 
prorodinné klima – např. soutěž Obec přátelská rodině, Společnost 
přátelská rodině…). Obsah „záložky“ mohou využít v případě zájmu i 
ostatní obce pro své webové stránky nebo místní zpravodaje. 

1.1.2 Zavedení pravidelných setkání aktérů rodinné politiky v rámci ORP 
Židlochovice – tematické diskuze, sdílení zkušeností, prezentace 
aktualit z oblasti rodinné politiky. 
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1.1.3 Vydání informačního materiálu o rodinné politice (lze navázat na 
informační materiály v rámci sociálních služeb) 

1.1.4 Součinnost s komunitním plánováním – komise pro rodinu 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet pravidelných setkání za rok 

Správce cíle Starostka obce Holasice (v současnosti p. Lenka Ungrová) 

 

4.2. Problémový okruh č. 2: Podpora služeb pro rodiny 
 
Věcné argumenty 
 
V rámci SO ORP Židlochovice působí značné množství spolků, sdružení a dalších organizací, které se 
zabývají pořádáním volnočasových aktivit a akcí. Tyto aktivity a akce jsou zaměřeny na široké 
spektrum obyvatel, pro různé věkové skupiny obyvatel (děti, mládež, mladé rodiny, rodiny seniorů…). 
Mnoho takových organizací a spolků má dlouhou tradici a jsou důležitými součástmi identity obce, 
respektive celého regionu. V drtivé většině případů je chod těchto organizací a spolků stejně jako 
příprava různých volnočasových aktivit v rukou dobrovolníků a nadšenců. V průběhu července, srpna 
a září 2014 probíhalo výběrové dotazníkové šetření týkající se volnočasových organizací a sdružení, 
při kterém byly zjištěny tyto skutečnosti: 

- Nejvíce jsou aktivity volnočasových sdružení směrovány na předškolní děti, dále potom na 
děti do 10 let (mladší školní věk). Věková skupina 11-15 let byla zastoupena již méně, málo 
organizací cílilo na mládež od 15 let. 

- Jako nejčastější problém byl uveden nedostatek aktivních členů nebo jejich velká vytíženost, 
dále potom velká poptávka po akcích a aktivitách. Objevily se i problémy s financováním. 

- Finance získávají organizace a sdružení většinou od obcí, některé využívají nebo v minulosti 
využívaly různé dotační tituly (Jihomoravský kraj, Fotbalový svaz apod.). 

- Dotazovaná sdružení by uvítala pomoc s propagací svých akcí a aktivit a dále potom 
informační servis týkající se grantů, projektů a podobně. 

- Některé organizace by uvítaly i ekonomické a právní poradenství a pomoc s administrací 
dotací a projektů. 

- Diskusní fórum pro sdílení zkušeností a domlouvání termínů tak, aby se nepřekrývaly, by 
rovněž uvítala část organizací a sdružení. 

 
Obyvatelé regionu jsou informováni zejména pomocí místních zpravodajů a rozhlasu, dále potom 
v rámci Židlochovicka funguje Regionální turistické a informační centrum, které je financováno 
obcemi, které jsou členy DSO Region Židlochovicko. Na stránkách DSO Židlochovicko je také rubrika, 
která poskytuje přehled kulturních, společenských a sportovních akcí v regionu. Každé sdružení nebo 
organizace sem může svoji akci nahlásit, pracovníci RTIC a Městského informačního střediska 
informaci o akci dají na web bezplatně. Ne všechny organizace a sdružení však tohoto portálu 
využívají. 
 
Celkově však rodinná politika není stále ještě ukotvena jako celek a pokud je řešena a podporována, 
tak spíše roztříštěně – v rámci volnočasových aktivit, kultury, sportu nebo sociální oblasti. Rodinná 
politika se překrývá se všemi těmito oblastmi, ale její charakter je spíše preventivní a podpůrný (ne 
jako např. u většiny sociálních služeb, kde se řeší už specifické skupiny obyvatelstva, kteří danou 
službu potřebují), dobře vedená rodinná politika by měla sloužit lidem, kteří nemají potíže a fungují 
relativně bezproblémově, případně slouží jako prevence negativních jevů v sociální oblasti. Proto se 
nám jako vhodnější přístup jeví vyhradit rodinné politice samostatný prostor a zpracovávat koncepce 
odděleně. Nicméně je nutné mít na zřeteli, že sociální a rodinná oblast spolu souvisí a že se mohou 
ovlivňovat. 
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Příčiny problému 
 
Volnočasové organizace a sdružení jsou často dotována přímo obcemi, ačkoliv existují i další 
možnosti, jak by mohla být podporována. Avšak na základě analýzy lze konstatovat, že nemají 
dostatek času a personálních a organizačních kapacit, aby řešily další financování (dotace a projekty), 
proto raději požádají o příspěvek obec. Pokud se organizace rozhodne o dotaci z jiného zdroje 
požádat, často se stává, že eventuální projekty a dotace řeší za tyto organizace a sdružení samotná 
obec, respektive starosta, který se však také potýká s nedostatkem času a někdy s administrativní 
náročností žádostí o dotace nebo projektovou dokumentací. 
 
Organizace a sdružení by rovněž uvítaly pomoc s propagací svých akcí – v regionu sice funguje RTIC, 
ale některé organizace a sdružení neví o možnosti, že svoje aktivity a akce mohou nahlásit a RTIC jim 
pomůže s informovaností veřejnosti. Nabízí se i možnost informovat sdružení a organizace, že svoje 
aktivity a akce mohou propagovat i jinde (např. na webu www.rodinnapolitika.cz nebo na dalších 
bezplatných portálech). 
Dále z výše uvedeného vyplývá, že v regionu není dostatek aktivit pro mládež, otázkou však je, jestli 
mládež o organizované aktivity má zájem nebo jestli je vhodnější se zaměřit na neorganizované 
trávení volného času. 
 
Co se týče koncepcí a podpory služeb pro rodiny, podle dosavadních zjištění v rámci ORP neexistují 
obce, které by měly zpracovanou a schválenou koncepci rodinné politiky. Jsme si však vědomi, že ne 
všechny obce jsou myšlence nakloněny a že nebudou mít zájem o vypracování koncepčního 
dokumentu. Bylo by však vhodné, aby alespoň některé obce ke zpracování koncepcí přistoupily a 
staly se tak inspirací pro obce ostatní. 
 
Důsledky neřešení problému 
 

- Nevyužívání alternativních zdrojů financování může v budoucnosti více zatěžovat obecní 
rozpočty; v případě, že obec nebude mít finance na podporu volnočasových organizací a ani 
nebude podporována možnost čerpání z jiných zdrojů, organizace a sdružení budou upadat, 
nebudou mít dostatečné zázemí pro svoje aktivity apod. 

- Nedostatečná propagace aktivit se může projevit ve snížení návštěvnosti, v poklesu zájmu a 
v poklesu počtu aktivních členů (nebudou motivováni k zajištění dalších akcí) 

- Neřešení organizovaného nebo neorganizovaného času mládeže může vést k rozšíření 
sociopatologických jevů, větší vytíženosti obecní/městské policie, užívání drog, vandalismu, 
vyšší četnosti přestupků apod. 

- Nekoncepční řešení rodinné politiky, nekoordinovaná podpora služeb pro rodiny, 
roztříštěnost, nejednotný přístup. 

 

Problémový okruh 2 Podpora služeb pro rodiny 

Cíl 2.1 Vytvořit funkci „Koordinátor rodinné politiky“ 

Popis cíle V rámci Židlochovicka existuje značné množství volnočasových organizací a 
sdružení, které pořádají volnočasové aktivity a akce. Činnost těchto organizací 
je ve značné míře postavena na dobrovolnictví, přičemž obce často tyto 
spolky dotují. Pro organizace a sdružení jsou často vypisovány různé dotační 
tituly (nejen Jihomoravským krajem, ale i různými nadacemi, místními akčními 
skupinami apod.), které by určitě přispěly k financování a odlehčily obcím. 
Z dotazníkového šetření a diskuze se starosty vyplynulo, že organizace a 
sdružení a samozřejmě i obce by uvítaly informační servis, který by pravidelně 
poskytoval organizacím informace o vypisovaných projektech a dotacích, 

http://www.rodinnapolitika.cz/
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případně by organizace uvítaly pracovníka, který by pomohl s vyplněním 
žádosti a s administrací projektu nebo je odkázal na vhodnou firmu, která se 
tímto zabývá. Starostové by tuto činnost uvítali také, protože volnočasové 
organizace a sdružení se často s pomocí přímo obrací na ně, navíc část 
majetku, které jsou užívány volnočasovými organizacemi, je ve vlastnictví 
obce.  
Koordinátor rodinné politiky by výše uvedené služby zajišťoval a dále by se 
podílel na dosahování cíle 1.1 (Informovat představitele obcí, veřejnost, 
instituce, firmy a další subjekty o prorodinné politice). Tento pracovník by byl 
zaměstnancem MěÚ Židlochovice nebo DSO Židlochovice, případně jiný 
externí pracovník, se kterým by byla sepsána smlouva. Koordinátor by se dále 
podílel na zpracování analýz a koncepcí rodinné politiky měst a obcí v rámci 
ORP a zapojil by se i do komunitního plánování sociálních služeb. 

Hlavní opatření 2.1.1 Právní a ekonomický rozbor fungování pozice koordinátora – úvazek, 
pracovní poměr, vymezení kompetencí… 

2.1.2 Ustanovení funkce koordinátora rodinné politiky pro ORP 
Židlochovice 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Vytvoření pozice koordinátora 

Správce cíle Starostka obce Holasice (v současnosti p. Lenka Ungrová) 

 

Problémový okruh 2 Podpora služeb pro rodiny 

Cíl 2.2 Zachovat fungování Regionálního turistického a informačního centra 

Popis cíle V rámci Židlochovicka již dlouho a dobře funguje Regionální turistické a 
informační centrum, které je financováno členy DSO Region Židlochovicko a 
sídlí v Židlochovicích (v prostorách města). Toto centrum se významně podílí 
na propagaci kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí v regionu – 
každá obec nebo organizace může svoji akci nahlásit a RTIC ji zveřejní na 
webových stránkách a zašle na informační portál Jihomoravského kraje. 
RTIC se navíc podílí na organizaci akcí pro veřejnost, kde spolupracuje např. se 
ZUŠ a dalšími organizacemi. 
Je tedy žádoucí tuto podporu udržet, případně rozšířit. 

Hlavní opatření 2.2.1 Zachování podpory RTIC (zachovat stávající model financování 
2.2.2 Rozšíření povědomí o fungování RTIC – ne všechny obce a organizace ví, 
že mohou využít RTIC k propagaci svých akcí) 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet obcí, které se podílí na podpoře RTIC 
 

Správce cíle Tomáš Šenkyřík (vedoucí RTIC, místostarosta města Židlochovice) 

 

Problémový okruh 2 Podpora služeb pro rodiny 

Cíl 2.3 Zjistit priority mládeže ohledně trávení volného času 

Popis cíle V rámci SO ORP Židlochovice existuje značná nabídka volnočasových aktivit 
pro různé skupiny obyvatelstva. Převažuje však nabídka pro děti předškolního 
a mladšího školního věku, pro věkovou skupinu kolem 15 let (mládež) není 
nabídka tak pestrá. Otázkou je, zda mládež má zájem o organizované aktivity, 
zda by raději nedala přednost neorganizovanému trávení volného času. Při 
zpracovávání KPSS na období 2011 – 2015 vyplynulo z terénního šetření, že 
mládež by uvítala nějaký prostor (klubovnu, komunitní centrum), kde by se 
mohla scházet, další a podrobnější šetření však od té doby nebylo provedeno. 
Zjištěním toho, co by mládež ve volném čase ráda dělala, by se snad dalo i 
předejít drobné kriminalitě. Výsledkem by byla studie, která by byla průběžně 
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aktualizována a jejíž součástí by byly i návrhy na řešení této situace. 

Hlavní opatření 2.3.1 Informovat a aktivizovat potenciální partnery před provedením 
průzkumu (školy, volnočasové organizace, nízkoprahové centrum VATA, 
centra volného času atd.), vytvoření pracovní skupiny pro mládež 
2.3.2 Průzkum zájmu mezi mládeží – studie, šetření v terénu, dotazníkové 
šetření 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Studie – ano/ne 
 

Správce cíle Starostka obce Holasice (Lenka Ungrová) 

 

4.3. Problémový okruh č. 3: Bezpečný prostor obcí 
 
Věcné argumenty 
 
Území ORP Židlochovice (stejně jako všechna další území v rámci JMK a ČR) je trestnou činností 
samozřejmě poznamenáno, což vyplývá i ze statistik trestných činů, kterou vede Policie ČR za 
jednotlivé policejní obvody; v rámci SO ORP Židlochovice jsou to Rajhrad a Židlochovice, kde jsou také 
služebny Policie ČR. V severní části území (Rajhradsko) se vyskytuje více trestných činů než v jižní 
části, index kriminality (období leden 2013 – červen 2014) byl pro obvod Rajhrad 402,8, kdežto pro 
Židlochovice (jižní část) jen 250,4, což je i v rámci ČR relativně nízká hodnota. 
 
V jižní části ORP Židlochovice fungují Městská policie Židlochovice a Obecní policie Hrušovany u Brna, 
které napomáhají při řešení drobných přestupků a podobných problémů, naopak v severní části 
městská ani obecní policie neoperuje, i když zájem některých obcí byl zaznamenán. Drobné spory 
často řeší i samotní starostové. Pokud se však při řešení závažnějších přestupků obrátí na policii 
státní, stane se často, že ta buď dojede pozdě, zatímco městská nebo obecní policie, která je 
k dispozici „v místě“, má dojezdnost kratší. V případě Městské policie Židlochovice je služba 
zajišťována pro několik obcí nepřetržitě (Židlochovice, Žabčice, Vojkovice, Blučina, Moutnice, 
Kobylnice, Sokolnice – dvě poslední jmenované mimo ORP). 
 
Co se týče dopravní bezpečnosti, v analytické části bylo uvedeno, že intenzita dopravy na silnicích I. i 
II. třídy v rámci ORP je vysoká i proto, že silnice II/380, II/416 a II/425 jsou často využívány k tranzitu 
nákladní dopravou. Bylo však vydáno rozhodnutí, kde se průjezd zakazuje – budou osazeny značky, 
které budou regulovat průjezd vozidel nad 12 t. Je však otázkou, zda dopravní značení bude 
respektováno – aby bylo zajištěno jeho dodržování, je potřeba posílit kontroly na těchto místech. 
Stejně tak překračování rychlosti je častým přestupkem (v Židlochovicích až 80 přestupků za den). 
Obecní policie má možnost měřit rychlost a udělovat blokové pokuty za překročení rychlostního 
limitu, také vyhodnocuje data z radaru na měření rychlosti. Své služby však provozuje jen ve výše 
jmenovaných obcích. V ostatních obcích není možnost, jak řidiče porušující předpisy řešit (nemají 
smlouvu s žádnou městskou nebo obecní policií); navíc státní policie sem zavítá jen občas. 
 
Z diskuze se starosty vyplynulo, že někteří starostové by uvítali obecní policii, ale finančně se jim to 
zdá nevýhodné. Je však nutno podotknout, že někteří starostové nemají úplnou představu o tom, co 
všechno pro ně obecní policie může dělat, takže potom se jim buď cena za služby zdá vysoká, nebo 
vůbec nemají zájem se na obecní policii nějakým způsobem podílet nebo ji financovat. 
V rámci území bylo identifikováno několik nebezpečných nebo nepřehledných míst, zejména 
přechody pro chodce, avšak jejich osvětlení přechodů nebo zvýraznění pravděpodobně nebude 
v rámci meziobecní spolupráce aktuální (každá obec si tento problém bude řešit sama, ať už 
zpomalovacími prvky nebo právě osvětlením přechodů).  V tomto ohledu je však důležitá prevence, a 
to jak mezi dětmi a mládeží, tak mezi dospělými a seniory. Některé školy a volnočasové organizace a 
sdružení se na prevenci zaměřují; toto téma se tedy jeví jako vhodné pro meziobecní spolupráci, kdy 
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programy prevence (nejen dopravní bezpečnost, ale bezpečnost obecně) mohou být zajišťovány pro 
několik obcí zároveň. 
 
Příčiny problému 
 
Příčiny problému se v podstatě překrývají s výše uvedenou věcnou argumentací (trestné činy, 
přestupky, jejich řešení samosprávou, nedostatečné kapacity městské a obecní policie pro měření 
rychlosti nebo dodržování dopravního značení, nepřehledné přechody pro chodce…). 
 
Důsledky neřešení problému 
 
Na základě nedávno uskutečněného (květen 2014) dotazníkového šetření v rámci přípravy strategie 
MAS Podbrněnsko, jejíž území se do značné míry překrývá s územím ORP Židlochovice, bylo zjištěno, 
že obyvatelé regionu shledávají potřebné investovat do zajištění obecní bezpečnosti. Je tedy zřejmé, 
že nezajištění bezpečnosti může vyvolat nespokojenost občanů, vyšší ohrožení a vyšší počet 
přestupků a trestných činů, což povede k tomu, že obce nebudou z hlediska bydlení tak atraktivní. 
 

Problémový okruh 3 Bezpečný prostor obcí 

Cíl 3.1 Zachovat, případně rozšířit fungování Městské policie Židlochovice 

Popis cíle ORP Židlochovice stejně jako jiná území je postiženo trestnou činností, 
přičemž v severní části index kriminality dosahuje vyšších hodnot než v části 
jižní. Zajištění bezpečnosti v obcích je jednou z priorit obcí, přičemž se vychází 
z faktu, že státní policie není často schopna (nemá kapacity) přijet na místo 
činu hned. Poptávka po bezpečnostních službách tedy existuje. Na území 
funguje Městská policie Židlochovice a Obecní policie Hrušovany. 
Městská policie má možnost mimo jiné měřit rychlost projíždějících vozidel, 
čímž významně přispívá k dopravní bezpečnosti v rámci obcí. Od doby, kdy 
byly v Židlochovicích nainstalovány radary, došlo k výraznému poklesu 
přestupků, které se týkaly překročení rychlosti. Je tedy vhodné v aktivitě dále 
pokračovat. 
Společný postup obcí v oblasti prevence je jednou z cest, jak snížit kriminalitu 
nebo jak chránit ohrožené skupiny obyvatel. Do této aktivity je vhodné zapojit 
i školy a volnočasová sdružení. 

Hlavní opatření 3.1.1 Informace starostům obcí o tom, co všechno městská policie může 
dělat, jaké má pravomoci 
3.1.2 Zjištění zájmu v jednotlivých obcích 
3.1.3 Finanční a právní analýza, nastavení podmínek pro spolufinancování 
městské/obecní policie 
3.1.4 Analýza možností vybudování detašovaného pracoviště v severní části 
ORP 
3.1.5 Aktivizace potenciálních partnerů v oblasti prevence, navázání 
spolupráce s dalšími aktéry v oblasti prorodinné politiky a bezpečnosti 
(policie, hasiči, školy…) 
3.1.6 Informace o prevenci na webu města a DSO a dalších obcí 
3.1.7 Manažer prevence kriminality (právní a ekonomický rozbor fungování 
pozice – úvazek, pracovní poměr, vymezení kompetencí…) 
3.1.8 Vytvoření Koncepce prevence kriminality pro celé ORP Židlochovice 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

Počet obcí podílejících se na financování Městské policie Židlochovice 

Správce cíle Starosta města Židlochovice 
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5. Kontakty na realizační tým 
 
Martina Bartáková, analytička pro školství (Bartakova@Zidlochovice.cz) 
Lenka Brázdová, analytička pro sociální oblast (Brazdova@Zidlochovice.cz) 
Bibiana Janebová, asistentka (Janebova@Zidlochovice.cz) 
Lucie Kubalíková, analytička pro rodinnou politiku, koordinátorka meziobecní spolupráce 
(KubalikovaL@Zidlochovice.cz) 
Jana Richterová, koordinátorka meziobecní spolupráce (Richterova@Zidlochovice.cz) 
Barbora Svobodová, analytička pro odpadové hospodářství (SvobodovaB@Zidlochovice.cz) 
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